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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


	ВХ.№ 354-01-37 / 29.05.2003 г.						  Проект!


ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

/Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., попр., бр. 29 от 12.04.1968 г., изм., бр. 92 от 28.11.1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 30.03.1973 г., доп., бр. 27 от 3.04.1973 г., изм., бр. 89 от 15.11.1974 г., изм. и доп., бр. 95 от 12.12.1975 г., изм., бр. 3 от 11.01.1977 г., доп., бр. 54 от 11.07.1978 г., бр. 89 от 9.11.1979 г., изм. и доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., попр., бр. 31 от 20.04.1982 г., доп., бр. 44 от 5.06.1984 г., изм. и доп., бр. 41 от 28.05.1985 г., доп., бр. 79 от 11.10.1985 г., попр., бр. 80 от 15.10.1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., попр., бр. 90 от 21.11.1986 г., изм., бр. 37 от 16.05.1989 г., бр. 91 от 24.11.1989 г., бр. 99 от 22.12.1989 г., доп., бр. 10 от 2.02.1990 г., изм., бр. 31 от 17.04.1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 9.10.1990 г., бр. 1 от 4.01.1991 г., бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., бр. 90 от 1.11.1991 г., изм., бр. 105 от 19.12.1991 г., доп., бр. 54 от 3.07.1992 г., изм. и доп., бр. 10 от 5.02.1993 г., бр. 50 от 1.06.1995 г., доп., бр. 102 от 21.11.1995 г., изм. и доп., бр. 107 от 17.12.1996 г., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г., доп., бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., доп., бр. 132 от 10.11.1998 г., изм., бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 7 от 26.01.1999 г., изм., бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., изм. и доп., бр. 21 от 17.03.2000 г., бр. 51 от 23.06.2000 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 101 от 23.11.2001 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.09.2002 г./

	§ 1. Чл. Чл. 350 се изменя така:
Чл. 350. (1) Който изготви храни по смисъла на Закона за храните, предназначени за общо ползуване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества, както и онзи, който продава, предлага за продан или по друг начин тури в обръщение такива храни, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
 “/2/ Който наруши правила, издадени във връзка с добива, производството, преработката, съхранението, реализацията и търговията с животни, суровини или храни по смисъла на Закона за храните и с това изложи на опасност здравето или живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(3) Ако от деянието по ал. 1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго - наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка телесна повреда за другиго - лишаване от свобода от една до осем години, а ако е последвала смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години.
§ 2. Създава се чл. 350а.
“Чл. 350а. Който произвежда и/или предлага на пазара храни  по смисъла на Закона за храните, суровини от животински  или растителен произход, храни за животни или ветеринарномедицински препарати без необходимите за това документи се наказва с лишаване от свобода до три години.”



МОТИВИ



	Изменението и допълнението на Наказателния кодекс за криминализиране на деяния, с които се нарушават правила за производство на храни за човешка консумация е наложително и необходимо поради следното:
1.	Високата обществена опасност по отношение на човешкото здраве. Тя е в резултат на естествената връзка между отделните технологични процеси, свързани със създаването на безопасни за здравето храни, произведени на основата на растителни и животински продукти.
2.	Масово и грубо нарушаване на подзаконовите нормативни актове, издадени на основание Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията и др.
3.	Липса на достатъчно ефективни санкции по гореизброените закони и поради това невъзможност за ефективен контрол.
4.	Необходимост от синхронизиране на законодателството ни с това на Европейския съюз.
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